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1 Tausta ja toteutus 
 
Väestörakenne ja väestönmuutos ovat tärkeitä ja kiinnostavia ilmiöitä kunnallisen suunnittelun ja 
päätöksenteon kannalta. Asukkaat ovat kunnallisten palveluiden asiakkaita, joten väestön määrä ja 
rakenne määrittävät suurelta osin alueellisten palveluiden tarpeen. Jotta palvelut voidaan mitoittaa 
ja sijoittaa tarkoituksenmukaisesti sekä sopeuttaa palvelujen tarjontaa kysynnän muutoksia 
vastaavasti, tarvitaan tietoa ja näkemystä siitä, miten väestön määrä ja ikärakenne muuttuvat 
tulevaisuudessa. Tätä tietoa tarvitaan paitsi koko kaupungin tasolla myös asuinalueiden tasolla, sillä 
peruspalveluiden verkosto on alueellinen ja väestökehitys poikkeaa tuntuvasti alueiden välillä 
sijainnin, asuntokannan rakenteen, alueen iän ja muiden tekijöiden vuoksi.  
 
Turun kaupungissa on todettu tarve alueellisille, ikäryhmittäisille väestöennusteille palvelujen 
suunnittelun ja muun kuntasuunnittelun tarpeisiin. Tätä varten Turun kaupunginkanslian Tilastot ja 
tutkimukset yksikkö laaditutti ensimmäisen kerran vuonna 2008 suuraluetasoiset ikäryhmittäiset 
väestöprojektiot vuosille 2007 - 2016. Näiden projektioiden päivitystarve todettiin viime vuonna ja 
tässä raportissa esitellään uudet projektiot vuosille 2011 – 2031. Projektiot on aikaisempaan tapaan 
laadittu Kaupunkitutkimus TA Oy:ssä tutkija Seppo Laakson toimesta alueellisella demografisella 
väestöprojektiomallilla. Tarvittavat lähtötiedot ennusteen laatimista varten saatiin Tilastot ja 
tutkimukset -yksiköstä sekä Ympäristö- ja kaavoitusvirastosta. Lisäksi työssä on käytetty 
Tilastokeskuksen aineistoja.  
  
Väestöprojektiot perustuvat olemassa olevassa ”vanhassa” asuntokannassa asuvian väestön 
muutoksiin sekä rakennettaviin uusiin asuntoihin tulevan väestön muodostamaan kokonaisuuteen. 
Näkemys asuntotuotannon määrästä, rakenteesta ja alueellisesta sijoittumisesta on keskeinen 
perusta väestöprojektioille. Väestöprojektioiden taustalla oleva asuntotuotantoennuste on laadittu 
Ympäristö- ja kaavoitusviraston yleiskaavatoimistossa.   
 
Väestöprojektiot on laadittu vuosittain vuoteen 2031 asti, lähtien vuodesta 2011(vuoden alun 
väestö). Aluejakona on Turun 9 suuraluetta sekä asuntoväestöön kuulumaton muu väestö. Projektiot 
on laadittu sukupuolen mukaan tarkalla ikäryhmityksellä ja tulostettu iän mukaan: 0-19-vuotiaat 1-
vuotisikäryhmittäin ja yli 20-vuotiaat 5-vuotisikäryhmittäin.  
 
Projektiovaihtoehtoja on kaksi: perusprojektio ja nopea vaihtoehto.   
 
Tässä raportissa kuvataan tiivistetysti väestöprojektiomallin lähestymistapa ja menetelmä sekä 
laadittujen projektioiden keskeiset tulokset. Yksityiskohtaiset tulokset suuralueittain ja tarkalla 
ikäryhmityksellä ovat saatavissa Excel-tauluina.   
 

2 Projektioiden lähestymistapa ja ennustamisen epävarmuus  
 
Väestöprojektiot ovat luonteeltaan käytettyyn laskentamalliin sekä tehtyihin oletuksiin perustuvia 
laskelmia, jotka kuvaavat tulevaa väestökehitystä siinä tapauksessa, että tehdyt oletukset toteutuvat. 
Projektioiden virhemarginaali on normaalisti sitä suurempi mitä pienempiä alueita ja ikäryhmiä 
käsitellään ja mitä pitemmälle projektion aikajänne ulottuu.  
 
Mallilla tehtyä väestölaskelmaa kutsutaan projektioksi ja suunnittelukäyttöön valittua projektiota 
kutsutaan ennusteeksi.       
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Väestörakenteella ja väestökehityksellä on tärkeä rooli kunnallisessa suunnittelussa ja 
päätöksenteossa. Asukas on kunnan asiakas ja veronmaksaja ja siitä syystä lähes kaikki kunnan 
toiminta liittyy välittömästi tai välillisesti asukkaisiin.  
 
Näkemystä tulevista muutossuunnista sekä ennusteita väestökehitystä tarvitaan sekä koko 
kaupungin ja seudun tasolla että asuinalueiden tasolla.   
 
Koko kaupungin  / seudun tason tarpeita: 

- strategioiden määrittely  
- talouden ja toiminnan suunnittelu 
- yhdyskuntarakenteen ja maankäytön suunnittelu. 

 
Asuinalueiden tason tarpeita:  

- päivähoito  
- koulu  
- nuorisotoimi  
- terveyspalvelut 
- vanhuspalvelut 
- muut sosiaalipalvelut 
- liikenne (väylät, joukkoliikenne, pysäköinti) 
- perusrakenne.  

 
Strategisen suunnittelun ja kaupunkikehityksen seurannan näkökulmasta väestömäärä ja 
väestönmuutos ovat ymmärrettäviä, tarkkoja ja luotettavia kaupungin koon ja kasvun indikaattoreita.   

 
Väestökehityksen ja sen taustalla vaikuttavien asuntomarkkinoiden, yritystoiminnan ja 
työmarkkinoiden taustalla vaikuttavat monimutkaiset taloudelliset ja demografiset prosessit, joiden 
ennustaminen on väistämättä epävarmaa. Väestökehitystä ei voida missään oloissa ennustaa 
täydellä varmuudella.  
 
Silti muutosten arvioiminen pitkän ajan päähän on perusteltua erehtymisen uhallakin, sillä 
vaihtoehtona olisi tehdä tulevaisuutta koskevia päätöksiä vain nykytilanteen tai menneisyyden 
perusteella. Kaupungin ja seudun keskeisiin tehtäviin liittyy pitkä suunnitteluhorisontti, joka 
edellyttää näkemystä vuosien päähän. Erityisesti yhdyskuntarakenne ja siihen kuuluva perusrakenne 
kestävät vuosikymmeniä. Myös palveluverkostot ja niihin kuuluvat toimitilat ja rakennukset ovat 
pitkäikäisiä. 
 
 

3 Väestöprojektiomalli, lähtötiedot ja parametrit 
 
Alueelliset väestöprojektiot on laadittu demografisella projektiomallilla. Projektiomalli on jaettu 
kahteen osaan:  

1. lähtötilanteessa olemassa olevan asuntokannan väestö (vanhan kannan väestö)  
2. ennustejaksolla rakennettavan uuden asuntokannan väestö (uustuotannon väestö).  

 
Vanhan kannan väestöprojektiossa lähtökohtana on viimeisin käytettävissä oleva 
väestörakennetilasto alueittain sukupuolen sekä iän (1-vuotisikäryhmityksellä) mukaan.   
Vanhan kannan projektiomalli toimii siten, että kunkin alueen lähtövuoden olemassa olevan 
asuntokannan väestöä vanhennetaan vuosittain ja lisäksi arvioidaan muuttoliikkeen ja kuolleisuuden 
aiheuttama muutos ikäryhmittäin sekä syntyneiden määrä. Vuosittain tapahtuvien muutosten 
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arviointi perustuu kertoimiin, jotka on laadittu aikaisempien vuosien väestö- ja 
väestönmuutostietojen avulla.    
 
Uustuotannon väestöprojektion lähtökohtana on arvioitu asuntotuotanto kullakin alueella vuosittain 
rakennustyypeittäin (valmistuva kerrosala vuosittain). Rakennettavaan asuntokantaan kullakin 
alueella tuleva väestö lasketaan rakennustyypeittäin siten, että tyyppiluokan rakennuksiin tuleva 
valmistumisvuotta seuraavan vuodenvaihteen väestö arvioidaan rakennustyypille ominaisella 
asumisväljyys- ja ikärakennekertoimilla. Rakennuksen myöhempi väestökehitys lasketaan vastaavalla 
demografisella projektiomenetelmällä kuin olemassa olevassa asuntokannassa asuvan väestön 
ennuste. 
 
Vanhan kannan ja uustuotannon projektiot yhdistetään alueittain, vuosittain sekä iän mukaan.  
  

Lähtöväestö 
 
Väestöprojektioiden lähtökohtana oli väestötilaston mukainen väestö suuralueittain, sukupuolen ja 
iän (1-v.) mukaan 1.1.2011.  
 
Taulukko 3.1: Väestömäärä ja ikäjakauma Turun suuralueilla 1.1.2011 
 

Suuralue 
 

Väestö 
yhteensä 

 
Ikäryhmien osuus (%) väestöstä 

 

  
0-18 19-64 65+ 

1 Keskusta 49 536 9,3 70,5 20,2 

2 Hirvensalo-Kakskerta 9 305 30,0 59,3 10,7 

3 Skanssi-Uittamo 23 202 18,2 59,8 22,0 

4 Varissuo-Lauste 18 006 22,2 61,9 15,9 

5 Nummi-Halinen 20 330 18,5 69,9 11,7 

6 Runosmäki-Raunistula 14 258 15,9 61,8 22,3 

7 Länsikeskus 20 564 16,5 60,8 22,6 

8 Pansio-Jyrkkälä 9 362 20,6 65,1 14,2 

9 Maaria-Paattinen 9 155 26,4 61,3 12,4 

Muut (asuntoväestöön kuulumattomat) 3 608 15,9 69,3 14,7 

Koko kaupunki 177 326 16,9 65,0 18,1 

  
 
Turun asukasluku vuoden 2011 alussa oli 177 326. Suuralueiden koko vaihtelee 49 500:sta (Keskusta)  
9 200:aa (Maaria-Paattinen). Suuralueen keskikoko on noin 19 000 asukasta.  
 
Väestön ikärakenne eroaa huomattavasti alueiden välillä. Lasten ja nuorten (0-18 vuotta) osuus on 
pienin, 9 %, Keskustassa. Korkeimmat osuudet ovat Hirvensalo-Kakskerrassa (30 %) ja Maaria-
Paattisessa (26 %). Yli 65-vuotiaiden osuuden ovat vastaavasti korkeimmat, yli 22 %, 
Länsikeskuksessa, Runosmäki-Raunistulassa ja Skanssi-Uittamossa. Alimmat osuudet, alle 12 %, ovat 
Hirvensalo-Kakskerrassa ja Nummi-Halisessa. (Taulukko 3.1) 
 



 5 

Syntyvyys 

 
Väestöprojektiomallissa kunkin vuoden aikana syntyvien lasten ennuste alueittain lasketaan 
kertomalla alueen kunkin 15-49-vuotiaan naisikäluokan henkilöiden määrä vastaavan ikäluokan 
hedelmällisyysluvulla, joka kuvaa vuoden aikana synnyttävien naisten osuutta koko ikäluokasta.  
 
Hedelmällisyysluvut on laskettu koko kaupungin syntyneiden tilaston ja väestötilaston luvuista 
ikäryhmittäin vuosien 2007-10 keskiarvona. Koska syntyvyys poikkeaa huomattavasti suuralueiden 
välillä, kullekin alueelle on määritelty kerroin, joka kuvaa suuralueen naisten hedelmällisyyden 
poikkeamaa koko kaupungin keskiarvoon verrattuna. Tämän kertoimen avulla syntyvien lasten 
ennuste on muunnettu oikeaksi arvioidulle tasolle. 
 
Projektioiden laskennassa on oletettu, että naisten ikäryhmäkohtaiset hedelmällisyysluvut pysyvät 
vuosien 2007-10 keskimääräisellä tasolla koko ennusteperiodin ajan. Samoin on oletettu, että 
alueiden poikkeama koko kaupungin keskiarvoon verrattuna pysyy muuttumattomana.       
 
Kuvio 3.1: Naisten hedelmällisyysluvut (syntyneet / 1000 naista 15-49-v.) ikäryhmittäin Turussa, 
vuodet 2007-2010 keskimäärin 
 

 
 
 
  
 
Turussa syntyi keskimäärin 43,8 lasta 1000 naista (15-49-v.) kohti vuosina 2007-2010. Suhteellisesti 
eniten lapsia syntyi 30-34-vuotiaille, 104.6 lasta 1000 naista kohti.  
 
Alueiden välillä on erittäin suuret erot naisten hedelmällisyysluvuissa. Keskustassa yleinen 
hedelmällisyysluku on yli neljänneksen alempi kuin koko kaupungin keskiarvo. Vastaavasti Maaria-
Paattisessa, Varissuo-Lausteessa ja Hirvensalo-Kakskerrassa hedelmällisyysluvut ovat suunnilleen 
kolmanneksen korkeammat kuin kaupungin keskiarvo.      
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Kuvio 3.2: Yleinen hedelmällisyysluku (syntyneet / 1000 15-49-v. naista) suuralueittain, vuodet 
2007-10 keskimäärin  
 

 
   
 
 

Kuolleisuus  

 
Vuosittain kuolevien ennuste alueittain sekä iän ja sukupuolen mukaan lasketaan kertomalla alueen 
kunkin ikäluokan henkilöiden määrä vastaavan ikäluokan kuolleisuusluvulla, joka kuvaa vuoden 
aikana kuolevien osuutta koko ikäluokasta. Kuolleiden laskenta tehdään erikseen miehille ja naisille ja 
vastaavasti myös kuolleisuusluvut ovat erikseen kummallekin sukupuolelle.   
 
Kuolleisuusluvut (kuolleet/1000 asukasta) on laskettu koko kaupungin kuolleiden tilaston ja 
väestötilaston luvuista ikäryhmittäin ja sukupuolen mukaan vuosien 2007-2010 keskiarvona. Luvut on 
jaettu 1-vuotisikäryhmien tasolle ja lukujen satunnaisvaihteluita on tasattu käyttäen Tilastokeskuksen 
valtakunnallisia lukuja. Kuolleisuuden erot suuralueiden välillä on otettu huomioon aluekohtaisella 
kertoimella, joka kuvaa suuralueen kuolleisuuden poikkeamaa koko kaupungin keskiarvoon 
verrattuna.  
 
Projektiot on laskettu siten, että ikäryhmäkohtaiset kuolleisuusluvut alenevat tasaisesti kaikissa 
ikäryhmissä koko periodin ajan. Aleneman avulla otetaan huomioon oletettu eliniän piteneminen. 
Suuralueiden poikkeaman koko kaupungin keskiarvoon verrattuna oletetaan pysyvän 
muuttumattomana koko jakson ajan.   

Muuttoliike 

 
Muuttoliike vaikuttaa erittäin voimakkaasti kunkin suuralueen väestökehitykseen. Kuitenkin alueiden 
nettomuutto iän suhteen noudattaa vakiintuneita malleja, jotka muuttuvat vuosittain melko vähän. 
Muuttoliike sisältää sekä alueiden väliset muutot että kaupungin rajan yli tapahtuvat muutot alueille 
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ja alueilta. Väestöprojektiomallissa muuttoliike otetaan huomioon käyttämällä ikäryhmäkohtaisia 
jäljellejäämiskertoimia. Kerroin kuvaa 1-vuotiskohortin kokoa saman kohortin edellisen vuoden 
kokoon verrattuna. Esimerkiksi kerroin 0,99 tarkoittaa, että kohortin koko pienenee muuttoliikkeen 
tuloksena 1 % vuodessa. Vastaavasti 1,25 tarkoittaa, että kohortin koko kasvaa muuttoliikkeen vuoksi 
25 % vuodessa.  
 
Jäljellejäämiskertoimet on laskettu vuosien 2007-2010 (1.1.) alueittaisista väestötilastoista 1-
vuotisikäryhmittäin. Uustuotannon arvioitu vaikutus kertoimiin on otettu huomioon. Kertoimet 
kuvaavat vuosien 2007-2010 nettomuuton vaikutusta vanhassa asuntokannassa.  Kummallekin 
sukupuolelle käytetään samoja kertoimia, joita sovelletaan väestöprojektioiden ennusteessa. 
Mallissa oletetaan, että ikäryhmäkohtainen nettomuutto on likimäärin samanlaista kaikkina 
projektiovuosina.  
 
Kuvio 3.3 näyttää jäljellejäämisluvut neljällä esimerkiksi valitulla suuralueella. Keskusta saa vuosittain 
tuntuvan muuttovoiton 16-23-vuotiaista, joista 19-vuotiaat muodostavat huipun. Vastaavasti 25-39-
vuotiaat lapsineen muuttavat pois Keskustasta. Skanssi-Uittamossa on samankaltainen 
jäljellejäämisprofiili, mutta muutokset ovat huomattavasti loivempia ja nuorten aikuisten 
muuttovoitto kääntyy muuttotappioksi heti 20 ikävuoden jälkeen. Hirvensalo-Kakskerran profiili on 
lähes Keskustan peilikuva, vaikka muutokset eivät ole yhtä jyrkkiä: muuttovoittoa lapsiperheistä ja 
muuttotappiota nuorista aikuisista. Edellisiin alueisiin verrattuna Varissuo-Lausteessa vuosittaiset 
muutokset ovat suhteellisen pieniä.  
 
 
Kuvio 3.3: Jäljellejäämisluvut iän (0-65-v.) mukaan valituilla suuralueilla, vuodet 2007-2010 
keskimäärin    
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Uustuotanto 

 
Asuntojen uustuotannolle laadittiin kaavoitus- ja rakentamistietojen perusteella suuralueittainen, 
vuosittainen ennuste Turun yleiskaavatoimistossa. Asuntotuotannon ennuste sisältää arvion kullekin 
suuralueelle vuosittain valmistuvasta kerrosalasta rakennustyypin mukaan. Rakennettava 
asuntokanta jaettiin kolmeen rakennustyyppiluokkaan:  

- erilliset pientalot 
- rivi- ja ketjutalot  
- kerrostalot. 

 
Asuntotuotannolle laadittiin kaksi vaihtoehtoa, jotka poikkeavat lähtötietojen osalta ainoastaan 
uustuotannon määrän suhteen (kuvio 3.4): 
  
Nopea vaihtoehto 

- ”Maksimaalinen” asuntotuotanto, jossa kaavoitus toteutuu tavoitteen mukaan ja lähes kaikki 
kaavavaranto rakennetaan 

- Valmistuva tuotanto keskimäärin 158 000 kem2 / vuosi jaksolla 2011-2030 
- Yhteensä 3,2 milj. kem2 jakson aikana. 

 
Perusvaihtoehto  

- ”Realistinen” asuntotuotanto  
- Valmistuvat tuotanto keskimäärin 133 000 kem2 /vuosi jaksolla 2011-2030 
- Yhteensä 2,7 milj. kem2 jakson aikana. 

 
Toteutunut asuntotuotanto oli keskimäärin 74 000 kem2 / vuosi jaksolla 2001-2010. Tämä merkitsee, 
että perusvaihtoehdossakin tuotanto olisi 80 % korkeammalla tasolla vuosittain kuin edellisen 
vuosikymmenen toteuma, kun taas nopeassa vaihtoehdossa tuotantoa olisi yli kaksinkertaisesti 
edellisen vuosikymmenen keskitasoon verrattuna.  Asuntotuotantoennusteessa tuotannon 
arvioidaan nousevan tuntuvasti kuluvan vuosikymmenen viimeisinä vuosina ja pysyvän sen jälkeen 
korkealla tasolla periodin loppuun asti.  
 
Perusvaihtoehto on tehty siten, että maksimaalisia tuotantolukuja on leikattu vuodesta 2020 alkaen 
joka vuosi 25 % tasaisesti kaikilta alueilta ja kaikista talotyypeistä.      
 
Suuralueista (kuvio 3.5) ylivoimaisesti merkittävimmät tuotantoalueet ovat Hirvensalo-Kakskerta 
sekä Keskusta, joissa on yhteensä 55 % koko kaupungin suunnitellusta tuotantomäärästä.  
Seuraavaksi suurimmat tuotantoalueet ovat Skanssi-Uittamo, Länsikeskus ja Maaria-Paattinen. 
Keskustan tuotanto on kokonaan kerrostaloja ja Skanssi-Uittamossa ja Länsikeskuksessakin suurin 
osa. Hirvensalo-Kakskerrassa valtaosa ja Maaria-Paattisissa koko tuotanto on pientaloja sekä rivi- ja 
ketjutaloja.   
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Kuvio 3.4: Asuntotuotannon ennustevaihtoehdot v. 2011-2030, koko kaupunki 
 

 
     
 
Kuvio 3.5: Asuntotuotannon ennuste rakennustyypin mukaan suuralueittain, summa v. 2011-2030
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Uustuotannon parametrit 

 
Uustuotannon projektiossa lähdetään liikkeelle laskemalla kunkin alueen ja rakennustyypin 
tuotantoon tuleva väestö iän mukaan rakennusten valmistumista seuraavan vuoden (lähtövuosi) 
alussa. Laskelma perustuu parametreihin, jotka kuvaavat lähtövuoden keskimääräistä 
asumisväljyyttä (kem2/asukas) sekä ikäjakaumaa. Uustuotannon asumisväljyyden ja ikäjakauman 
parametrien laadinnassa on käytetty hyväksi pääkaupunkiseudun uusista asunnoista laskettuja 
tietoja, joita on säädetty Turussa valmistuneiden uusien asuntojen asumisväljyydestä ja 
ikäjakaumasta saatujen tietojen avulla.  
 
Lähtövuoden jälkeen uustuotannon asukkaita projisoidaan vuosi kerrallaan eteenpäin vastaavalla 
tavalla kuin vanhan kannan projektiossa. Rakennustyyppikohtaisina hedelmällisyys-, kuolleisuus- ja 
nettomuuttoparametreinä on käytetty soveltaen samoja parametreja kuin vanhassa asuntokannassa.         
 
 

 
 

5 Projektioiden tulokset 
 
Turun kaupungin väkiluku oli 177 326 henkeä vuoden 2011 alussa. Vuodesta 1990 kaupungin väestö 
on kasvanut 17 800 henkeä eli 10 %, keskimäärin 0,5 % vuodessa. Väestöprojektion 
perusvaihtoehdon mukaan väestö kasvaa 208 400 henkeen vuoden 2031 alussa. Tämä merkitsee 
tulevan 20 vuoden aikana lisäystä 31 100 henkeä eli 17,5 %, keskimäärin 0,8 % vuodessa. Nopeassa 
projektivaihtoehdossa väestö kasvaisi 217 800 henkeen vuoden 2031 alussa, lisäys olisi 23 %, 
keskimäärin 1,0 % vuodessa. Väestönlisäys olisi 9 400 henkeä enemmän kuin perusvaihtoehdossa. 
(Kuvio 4.1). 
 
Väestöprojektiot on jaettu vanhan asuntokannan ja uustuotannon projektioihin kuviossa 4.2. Vanhan 
asuntokannan (vuoden 2011 alussa ollut asuntokanta) väestö vähenee tulosten mukaan 15 300 
henkeä vuoteen 2031 mennessä, keskimäärin 0,5 % vuodessa. Väheneminen johtuu 
asuntokuntakoon pienenemisestä, yleisestä asumisväljyyden kasvusta sekä asuntojen poistumasta.  
 
Vuodesta 2011 alkaen rakennettavaan asuntokantaan tulee perusvaihtoehdossa 46 400 asukasta ja 
nopeassa vaihtoehdossa 55 500 asukasta. Projektiovaihtoehtojen välinen ero perustuu ainoastaan 
eroon uustuotannon määrää koskevassa arviossa.    
 
Kuvion 4.3 mukaan väestö kasvaa tuntuvasti alueilla, joille uustuotanto keskittyy, erityisesti 
Hirvensalo-Kakskerrassa, Keskustassa, Länsikeskuksessa ja Maaria-Paattisessa. Väestö vähenee 
hieman alueilla, joilla rakentaminen on vähäistä suhteessa vanhaan asuntokantaan: Skanssi-Uittamo, 
Varissuo-Lauste, Runosmäki-Raunistula. Muilla alueilla väestö kasvaa hieman.      
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Kuvio 4.1: Turun väestö v. 1990-2011 ja projektiovaihtoehdot vuoteen 2030  
 

 
 
 
 
Kuvio 4.2: Turun väestö v. 1990-2011 sekä vanhan kannan projektio ja uustuotannon 
projektiovaihtoehdot vuoteen 2030  
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Kuvio 4.3: Väestö v. 2011 ja projektio (perusvaihtoehto) v. 2031 suuralueittain  
 

 
 

 
Vertailu aikaisempiin projektioihin 
 
Vuoden 2008 väestöprojektioissa laadittiin kolme projektiovaihtoehtoa: (1) Tilastokeskuksen v. 2007 
laatimaa kuntakohtaista ennustetta noudattava, (2) ”Alkuperäinen” projektio, joka perustui v. 2007 
laadittuun asuntotuotantoennusteeseen, (3) ”Korkea” projektio, joka perustui kaksinkertaiseen 
asuntotuotannon volyymiin alkuperäiseen verrattuna. Projektiovaihtoehtoja on verrattu taulukossa 
5.1. toteutuneeseen väestömäärään 1.1.2012. Toteutunut väestönmuutos Turussa oli 3330 henkeä 
viiden vuoden aikavälillä 1.1.2007-2012. Tilastokeskuksen ennuste ja alkuperäinen projektio 
ennustivat vain noin 1000 hengen kasvua, joten nämä ennusteet jäivät tuntuvasti jälkeen 
toteutuneesta. Syynä on ensi sijassa Turun ennakoitua enemmän pienentynyt muuttotappio 
naapurikuntiin. Asuntotuotannon ennuste vastasi kutakuinkin vuosina 2007-2011 toteutunutta.  
Korkeassa projektiossa väestö olisi kasvanut 8 800 henkeä.    
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Taulukko 5.1: Toteutunut väestönmuutos 1.1.2007-2012 sekä vuoden 2008 projektiovaihtoehtojen 
ennusteet ajankohdalle 1.1.2012 

  
Väestö 

 
Väestön-
muutos 

Ero 
toteutuneeseen 

verrattuna 

  1.1.2007 1.1.2012 1.1.2007-2012 1.1.2012 

Toteutunut väestö 175354 178684 3330 
 Projektiovaihtoehdot 2008 

    Tilastokeskus  175354 176290 936 -2394 

Alkuperäinen projektio 175354 176462 1108 -2222 

Korkea projektio 175354 184111 8757 5427 

 
 
 
 
 
Väestö ikäryhmittäin 
 
Tulosten (perusvaihtoehto) mukaan 0-6-vuotiaiden lasten määrä kasvaa Turussa yli 3 000 henkeä ( 27 
%) lähtövuodesta seuraavan vuosikymmenen jälkipuolelle, jolloin kasvun ennakoidaan pysähtyvän.  
Sen sijaan 7-15-vuotiaiden määrän laskun ennakoidaan pysähtyvän parin vuoden vuosikymmenen 
puoliväliin mennessä ja kääntyvän nousuun, joka jatkuu projektiojakson loppuun asti. Määrän 
ennakoidaan kasvavan lähes 6 000 henkeä eli melkein puolella nykytilanteeseen verrattuna. 
Edellisistä poiketen 16-18-vuotiaiden määrä pysyy hyvin vakaana ensi vuosikymmenen alkuun asti, 
jonka jälkeen suunta kääntyy loivaan nousuun.    
 
Eläkeikäisistä 65-74-vuotiaiden määrän arvioidaan kasvavan yli neljänneksellä, 4 700 henkeä, 
vuoteen 2021 mennessä, jonka jälkeen määrä kääntyy laskuun. Sitä vastoin 75-84-vuotiaiden määrä 
kasvaa ensi vuosikymmenen loppuvuosiin asti, yhteensä 5 500 henkeä eli 50 %. Yli 85-vuotiaiden 
määrän ennakoidaan lisääntyvän 2 500 henkeä eli lähes 60 %.  
 
Vaikka työikäisten (19-64-v.) kasvu on pysähtynyt Turussa jo useita vuosia sitten, määrän 
ennakoidaan  kääntyvän uudelleen kasvuun muutaman vuoden kuluttua ja loiva kasvu tulee 
jatkumaan laskelman mukaan periodin loppuun asti.  
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Kuvio 4.4: Lapset ja nuoret (0-18-v.) ikäryhmittäin Turun väestöprojektiossa (perusvaihtoehto)  
 

 
 
 
 
Kuvio 4.5: Eläkeikäiset (yli 65-v.) ikäryhmittäin Turun väestöprojektiossa (perusvaihtoehto)  
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Kuvio 4.6: Työikäiset (19-64-v.) ikäryhmittäin Turun väestöprojektiossa (perusvaihtoehto)  
 

 
 
  
 
 
 


